
Приложение № 3А 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ИЗПИТИ/ТЕСТОВЕ 

Дата 
Място за 

провеждане 
Изпит/тест за специалност: 

28 юни Ст. Загора 
ИЗПИТ  ПО  
БИОЛОГИЯ 

„Медицина”, „Ветеринарна медицина”, „Лекарски асистент”, 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Медицинска 
сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Рехабилитатор”, 
„Медицински лаборант”, „Гериатрични грижи”, 
„Зооинженерство”, „Агрономство”, „ЕООС”, „Рибовъдство и 
аквакултура”, „Аграрно инженерство” 

29 юни Ст. Загора 
ТЕСТ ПО  
БИОЛОГИЯ   

„Зооинженерство”, „Агрономство”, „ЕООС”, „Рибовъдство и 
аквакултура”, „Аграрно инженерство”, „Лекарски асистент”, 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Медицинска 
сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, 
„Рехабилитатор”, „Медицински лаборант”, „Гериатрични 
грижи” 

02 юли Ст. Загора 
ИЗПИТ ПО  
ОБЩА         
ЕЗИКОВА КУЛТУРА 

„Социални дейности”, „Социална педагогика”, „ПНУП”, 
„НУПЧЕ”, „Специална педагогика”, „Педагогика на 
обучението по информационни технологии“,  „Гериатрични 
грижи” , „Аграрна икономика”, „Бизнесикономика”, 
„Регионална икономика”, „Зооинженерство”, „Агрономство”, 
„ЕООС”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно 
инженерство”, „ДТММИ”, „АТЗТ”, „АКС”, „Електротехника”, 
”Топло- и газоснабдяване”, „Индустриално инженерство”, 
„Технология на храните” 

03 юли Ст. Загора 

ТЕСТ ПО  
ГЕОГРАФИЯ „Аграрна икономика”, „Регионална икономика”, 

„Бизнесикономика” ТЕСТ ПО 
ИКОНОМИКА    

ИЗПИТ ПО СОЦИ-
АЛНА МЕДИЦИНА 

„Управление на здравните грижи” 

05 юли Ст. Загора ИЗПИТ ПО ХИМИЯ  „Медицина”, „ЕООС” 

03 юли 
Ст. Загора  
и Ямбол 

ТЕСТ ПО  
МАТЕМАТИКА 

„ЕООС”, „Аграрно инженерство”, „Педагогика на обучението 
по информационни технологии“,  „Аграрна икономика”, 
„Регионална икономика”,  „Бизнесикономика”, „ДТММИ”, 
„АТЗТ”, „АКС”, „Електротехника”, „Топло- и газоснабдява-
не”, „Индустриално инженерство” , „Технология на храните” 

ТЕСТ ПО ОБЩО- 
ТЕХНИЧЕСКА 
ПОДГОТОВКА  

„Аграрно инженерство”, „ДТММИ”, „АТЗТ”, „АКС”, 
„Електротехника”, „Топло- и газоснабдяване”, 
„Индустриално инженерство” , „Технология на храните” 

ТЕСТ ПО ОБЩО-
ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА  

„ДТММИ”, „АТЗТ”, „АКС”, „Електротехника”, „Топло- и газо-
снабдяване”, ,„Индустриално инженерство”,  „Технология 
на храните” 

11 
септември 

Ст. Загора  

ТЕСТ ПО  
БИОЛОГИЯ* 

„Медицина”, „Ветеринарна медицина“ 
(за обучение на чуждестранни студенти на английски език) 

ТЕСТ ПО  
ХИМИЯ* 

„Медицина” 
(за обучение на чуждестранни студенти на английски език) 

*Тестовете по биология и по химия на 11 септември са на английски език за обучение на чуждестранни студенти на английски език  
Адреси за провеждане на редовните изпити/тестове: 
гр. Стара Загора, ТрУ - Ректорат, Студентски град - Централен вход (Юг); 
гр. Ямбол, Факултет „Техника и технологии”, ул. „Граф Игнатиев” 38. 
ВАЖНО! Информация за залите се публикува на сайта на университета един ден преди провеждане на изпита/теста. 

 


